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 דמויות מופת וחיבורן לערכים בקרב בני הנוער

 

 

 

 

 

 

 

 

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין "

את אור הנר  איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות

 .ו"אבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולולהדליקו לברבים, 

 הרב קוק

 

  



 
 
 

3 
 

 
 תוכן עיניינים:

 4 ................................................................................................................. רציונל התכנית:

 4 ..................................................................................................... מטרת העל של התכנית:

 5 ........................................................................................................... הערכים המרכזיים:

 6 ........................................................................................................... רכיב הזהות המרכזי

 7 ............................................................................................................. השאלה המובילה:

 7 ................................................................................................................ יני מומחיות:גרע

 8 ..................................................................................... פריסת הליבה הערכית של התכנית:

 9 ............................................................................................................ :הדילמה המרכזית

 9 .................................................................................. חשיבות וממשקים לתחומים השונים:

 12 ............................................................................................................... מתווה התכנית:

 15 ...................................................................... :מערך שיעור בנושא שייכות למקום -1נספח 

 16 ......................................................................... :מערך שיעור בנושא דמויות מופת -2נספח 

 20 ........................................................................... :מערך שיעור בנושא זכויות אדם -3נספח 

 22 ............................... :ערכים דומים. הלל ומלאלהמערך שיעור בנושא דמויות שונות,  -4נספח 

 23 ............................................................................. :הנחיות ומחוון לכתיבת עבודה -5נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4 
 

יודעים היטב, שהסביבה שלנו משפיעה באופן  "אנחנוכירן דלבה, מעצב תעשייתי ישראלי, אמר בריאיון 

עמוק וישיר על התנהגותנו. התפיסה, הלך הרוח והאווירה הם תוצר של סידור וארגון המרחבים בהם אנחנו 

 (.15/6/17)מאקו, נמצאים" 

בחוברת זו נציג את הרציונל, המטרות ודרכי היישום של תכנית "לומדים להקיר", אשר נועדה ליצור שיח 

 הות שימשיך ויעצב את הסביבה הבית ספרית. מעצב ז

 

 :יונל התכניתרצ

בית הספר גלים שם לו למטרה ליצור תחושת שייכות בקרב תלמידיו. אנו רואים את בית הספר כבית של כל 

הבאים בשעריו, וכשם שאדם בוחר כיצד ייראה ביתו ואילו מרכיבים מאישיותו יבואו לביטוי על קירותיו, 

בכפר גלים. כמו כן נרצה כי התלמידים, בתוך שיח  בית הספר יבחרו כיצד ייראה ביתם כך נרצה שתלמידי

מברר זהות, יבחרו את מרכיבי הזהות החשובים עבורם, מתוך עולם הערכים ההומניסטי, ויביאו אותם 

 לביטוי בביתם, בבית הספר. 

שייכות המופיע בפרופיל הבית רכיב הזהות העיקרי שאנו רוצים להעמיק בו באמצעות התוכנית הוא רכיב ה

ספרי. את השייכות נעמיק באמצעות מיתוג הכיתות בבית הספר. התלמידים יבחרו בעצמם את האישיות 

שלה(. החיבור בין התלמידים למבנה הפיזי והחיצוני שהם רוצים לציין בכיתתם )שם הכיתה, העיצוב הפנימי 

של התלמידים לכיתתם, ויהפוך את המרחב הפיזי של הכיתה באמצעות האישיות יחזק את תחושת השייכות 

של כיתת האם למרחב ייחודי של תלמידי הכיתה, השונה מכיתות אחרות. התלמידים יעצבו את הכיתה ברוח 

האישיות, זאת באמצעות ציורים וכתיבת ציטוטים נבחרים על קירות הכיתה. בכך תיווצר כיתה ייחודית 

ובעולם  מקת רכיב הזהות הזה יהיה הלימוד והשימוש באישיותשהתלמידים הקימו בעצמם. האמצעי להע

 . הערכים אותם היא מייצגת

 בתכנית זו מתחברים עיצוב הזהות הערכית האישית של בני הנוער עם עיצוב החלל בו הם לומדים. 

 "קודם אנו מעצבים את ביתנו; ובהמשך, הבית שלנו מעצב אותנו" 

 וינסטון צ'רצ'יל

 

 :התכניתמטרת העל של 

ן של ודיים שבו על שממטרתה של תוכנית "לומדים להקיר" היא לקרוא לכיתות בית הספר ולמרחבים הלימ

יהיו מתחומים שונים כאשר לכל בניין יש נושא מרכזי / תחום שסביבו  אלו דמויות. דמויות בולטות וערכיות

 יבחרו האישים. 

בעצמם בתוך מסגרת של למידה ערכית ומעמיקה  הדמויותאנו מאמינים שבתהליך בו התלמידים יבחרו את 

 על כל אישיות תחוזק תחושת השייכות של התלמידים לכיתותיהם ובכך גם לבית הספר. 

בבסיס לימוד הדמויות עומד עולם הערכים ההומניסטי, והתלמידים ייחשפו לערכים אלו בעודם לומדים 

 ומלמדים על פועלן של הדמויות הנבחרות על ידם. 
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בית הספר "גלים" שם לעצמו כיעד לחזק את תחושת השייכות של כל הבאים בשעריו וזאת מתוך אמונה כי 

שיאהב לבוא לבית הספר, לקחת חלק בפעילויות וגם ירצה ללמוד  אדםשמרגיש שייך למקום יהיה  אדם

 ולהצליח. 

 "הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב אליו תמיד פתוחה בו דלת לקראתך" 

 לי קסטה רחוקים / נתן יונתןצלי 

ותיתמך על ידי מורי האומנות והצילום  התכנית תתקיים במהלך שיעורי חינוך וכן שיעורי תרבות ישראל

השיעורים הללו יתקיים שיח זהות ערכי וכן חיבור בין תחומי של מקצועות שונים  בכל. בבית הספר

 העוסקים באותו התחום מנקודות מבט מגוונות. 

 

 :המרכזייםהערכים 

 . כבוד וסובלנותהתכנית הם: אותם זיקקנו לטובת יישום  הערכים המרכזיים 

בחזון הבית ספרי נכתב כי בית הספר הוא "בית רב תרבותי המאמין בשוויון הזדמנויות ומאפשר מגוון 

 פרקטיקות לימודיות המתאימות לכל תלמיד וקבוצה". 

מופיעים בפרופיל הבית  עבודת צוות, שינוי והתחדשות" "בחירה של תחומי דעת,הקשר בין צורה לתוכן: 

 ספרי כדרך ליצירת גרעיני מומחיות. 

בתכנית "לומדים להקיר" ישנו שילוב בין הערכים המובילים את התכנית לדרך בה לומדים התלמידים. כבוד 

יחד איתם , ווסובלנות הם העומדים בבסיס תפיסת זכויות האדם המשמשת את היסודות הערכיים לתכנית

ערך הבחירה של בני האדם עומד בבסיס הרעיון לפיו התלמידים יבחרו את הדמויות והערכים שאותם יחקרו. 

 כמו כן, השיטה הדמוקרטית בה נבחרות הדמויות לייצוג הכיתות משמשת את הדרך ליישום התכנית. 

 

 

הן  -ות בקרב באי בית הספרהבחירה האישית והקבוצתית בתכנית זו נועדה לקדם את ערכי הכבוד והסובלנ

 ברמת התוכן והן ברמת אופן יישום התכנית. 

מקדם את הלומדים לחשיבה ביקורתית באשר לערכים אותם  ,חשוב לציין כי מוטיב הבחירה בדמות וערך

 הם בוחרים כמנחי דרך בחייהם. כמו כן, חשיבה ביקורתית תושלך בהמשך גם לתחומי דעת נוספים. 

 

-"נאורות היא יציאת האדם מחוסר בגרותו, שהוא עצמו אשם בה. חוסר בגרות הוא אי

בגרות קיימת, אם -יכולתו של האדם להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת. אשמה בחוסר

 Sapereסיבתו איננה חוסר שכל, אלא חוסר החלטה ואומץ להשתמש בו בלי הדרכת הזולת. 

aude !– היא איפוא סיסמת הנאורות."אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך ! 

 . 1784עמנואל קאנט, מתוך "תשובה לשאלה: מה היא נאורות", 
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 רכיב הזהות המרכזי

 רכיב הזהות המרכזי בתכנית הוא שייכות למקום ולערכי החברה במקום זה. 

החיבור בין המקום, הערכים והתלמידים ייעשה באופן בו הם לוקחים חלק בבחירת מרכיב הזהות הערכי 

למעשה, עיצוב הזהות האישית יחד עם האופן בו יתבטא מרכיב זה ברמה הפיסית במרחב בית הספר. 

 מתכתב בתכנית זו עם העיצוב הפיסי של המרחב. 

"העניין המרכזי הוא הגדרת זהותנו העצמית. אנחנו מגדירים את זהותנו תמיד בדיאלוג עם, 

ולפעמים במאבק נגד, הדברים שאחרים משמעותיים רואים בנו. העיצוב הדיאלוגי נמשך 

 כל עוד אנו חיים." 

 צ'ארלס טיילור 

 

 :השאלה המובילה

 באילו ערכים נבחר על מנת שייצגו אותנו? 

בתכנית זו, העיסוק בדמויות מופת נועד לסמן עולם ערכים בסיסי אותו נרצה לשים במרכז השיח של 

התלמידים. עולם זה כולל ערכים רבים ומגוונים המשלימים אחד את השני, ולעיתים גם סותרים אחד את 

 השני. 

  למשל, ערך השוויון וערך החירות לעיתים אינם עומדים בקנה אחד במבחן המציאות.

 

"החירות היא זכות לעשות מה שהחוקים מתירים.  אילו הותר לאזרח 

לעשות מה שהם אוסרים מייד היה מאבד את כל חירותו, כי גם לכל 

 האזרחים האחרים היתה ניתנת הרשות הזאת.

על המדינה לדאוג לכל אחד מאזרחיה , לעיתים על חשבון חירותו של פרט 

 מסויים או של קבוצת פרטים". 

 ואי מונטסקייה. שארל ל

במסגרת התכנית "לומדים להקיר" יערכו התלמידים שיח מברר זהות בנוגע לשאלה אילו 

 ערכים הם החשובים להם ביותר, וכן אילו דמויות מובילות ערכים אלו. 
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 גרעיני מומחיות:

התלמידים יבחרו את הדמויות וכן את הערכים בהם הם ירצו לעסוק באופן אישי.  :בחירה של תחומי דעת

 בדמות מרכזית והערכים העולים מפועלה.  לאחר מכן תתבצע בחירה כיתתית

 

בחירת הדמות הסופית לכיתה תתבצע באופן קבוצתי, תוך הנחלה של העיקרון הדמוקרטי  :עבודת צוות

כפופים לכללי המשחק הדמוקרטי. הדמות שנבחרה תייצג את הכיתה בכיתה: אנו בוחרים כקבוצה, וכולנו 

כולה, וגם אלו שלא בחרו בה יביאו עצמם לידי ביטוי באופן שאיתו יהיו שלמים. הרוב אמנם יבחר את 

יתאים  המשותף )הכיתה( הדמות, אך יהיה מחויב גם למיעוט שבחר דמות אחרת, על מנת שעיצוב הבית

 האנושי בכיתה. לחלקים השונים ולמגוון 

 

פדגוגיה חדשנית המאפשרת לימוד עמיתים בכיתה, שימוש בפרקטיקות מעולם  :שינוי והתחדשות

כל אלו יביאו לשינוי והתחדשות  -הדמוקרטיה ועבודת צוות הן בבחירת הדמות והן בעיצוב הפיסי של המרחב

 הבית ספרי. הפיסי גם במרחב 

וות הבית ספרי עצמו יעבוד בשיתוף פעולה בינו לבין עצמו ובינו בנוסף לעבודת הצוות בתוך הכיתה, גם הצ

לבין התלמידים. כך צוותי תרבות ישראל, חינוך ואומנות ישתפו פעולה יחדיו על מנת להביא לקידום ויישום 

 התכנית בפועל. 

 

 

אתה יכול לחלום ולעצב את המקום היפה ביותר בעולם, אך נדרשים אנשים כדי להפוך את "

 . "למציאותהחלום 

 וולט דיסני 
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 פריסת הליבה הערכית של התכנית:

 חזון בית הספר
 לאן?

 ערכים
 למה?

 הגורם המארגן
 מה?

 גרעיני המומחיות
 )נוסחת עבודה(

 איך?
בגלים החינוך  -

והדוגמה האישית 
יתוו את דרכם של 

התלמידים למצויינות 
אישית ולהצטיינות 
 לימודית וחברתית.

בי"ס גלים מאפשר  -
מגוון פרקטיקות 

 לימודיות

 

בוגרי ביה"ס יובילו  -
את ערכי האמונה 

הכבוד והערבות 
ההדדית בחברה 

 הישראלית

חיזוק השייכות של  -
באי בית הספר ברמה 

הערכית, החברתית 
 והפיסית.

חיזוק הבסיס  -
הערכי ההומניסטי 
בשיח הבית ספרי 

 ומחוץ לו. 

  –צומחים בחממ"ה 

 אישיחינוך 

 מצויינות

 מנהיגות

 הגשמה עצמית

 

בחירה אישית  -
 ופיתוח זהות ערכית.

המרחב הכפרי העשיר 

מאפשר בחירה, מזמן 

למידה אחרת 

והעצמת התלמיד על 

 פי חוזקותיו

שיתוף פעולה בין  -
צוותים שונים בבית 

 הספר.

 שינוי והתחדשות  -

פדגוגיה חדשנית של 
בחירה תוך קידום 

 מצוינות אישית, יחד
עם קידום ערכים של 

עבודת צוות וחיזוק 
ההסכמה על כללי 

 המשחק הדמוקרטי.

 

 הדילמה

 ישנם מספר שלבים בהם התלמידים נפגשים בדילמה בתוכנית "לומדים להקיר": 

שיוצג להם וכן מתוך ידע  מגווןבשלב הראשון התלמידים יצטרכו לבחור אישיות אחת מתוך  .1
 אילו אנשים יוצגו להם במפגש? עולמם. 

זה  ביניהן ניגודים. דמויותתחום תוכן דומה ומשותף או לחילופין  ןלהשונות  בדמויותהצוות יבחר 
האנשים מבחינת  יכול לבוא לידי ביטוי בסיפור חיים דומה / שונה, בתחומים המשותפים לשני

דוגמא: שני משוררים צעירים בני ל , בעולמות ערכים דומים או מנוגדים ועוד.אופי היצירה שלהם
, שתי דמויות שקידמו ערך דומה ערבים, שתי זמרות פורצות דרךעדות המזרח, שני משוררים 

 . בתקופות שונות ועוד
במפגש התלמידים יעמיקו בדמויות, יקראו קטעים שכתבו או אמרו, ויצטרכו בסוף לבחור 

 באישיות אחת איתה הם יותר מזדהים. 
יצטרכו לבחור אישיות אחת מכל אלה שבחרה הקבוצה המצומצמת כך  התלמידיםבשלב השני  .2

 שלכל כיתה תהיה אישיות שתייצג אותה. 

 י ערכים שונים אותן מייצגות הדמויות. בין סל והן, דמויות שונות בין  הןהדילמה היא 

 גון מיוחד משלו" "דע לך שכל רועה ורועה, יש לו ני

 מברסלברבי נחמן שירת העשבים, 
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 :חשיבות וממשקים לתחומים השונים

 :התחום האישי

אנו מצפים כי יתקיים דיאלוג פנימי ערכי, שיבוא לדיאלוג בתהליך בירור הזהות של כל תלמיד בכפר גלים 

 חיצוני עם אחרים שעושים תהליך דומה בעצמם. 

פנימה  "לא בדברים שמחוץ לנפש שוכן האושר, לא באוצרות חולפים עוברים. בלב האדם

 נשמעים צליל העונג של הטוב והיפה, של האמת והצדק".

 הרמב"ם

. ולעניות לפי דברי הרמב"ם, האדם ימצא את האושר מתוך חיפוש פנימי בנפשו, תוך בחינת האמת והצדק

 . את התנהלותו בעולםבחירת הערכים המנחים דעתנו, תוך 

 

 התחום החברתי:

עבודותיהם בכיתות וכך יפתחו את יכולותיהם לעמוד מול קהל התלמידים יציגו -פיתוח מנהיגות תלמידים

. המשימה לשכנע את הכיתה לבחור בדמות כלשהי ובעולם הערכים אותה היא מייצגת מובילה ולשכנע

 לכישורי מנהיגות של בני נוער בחברה. 

פיסי של בית מורים מצוותים שונים יוכלו לקחת חלק בעיצוב שיח ערכי ובעיצוב -פיתוח מנהיגות מורים

: 2006ה זאת פרופ' עופרה מייזלס בדבריה בכנס לאנשי חינוך של "האקדמיה" בשנת כפי שמציג הספר.

המנהיגים המעצבים מעמידים עמדות ערכיות ברורות בהיבט החברתי בהקשר של החברה )המורים( "

הזה, גם אם בה הם נמצאים. הדבר המעניין ואולי גם המפתיע הוא שהתלמידים מאמצים את החזון 

הוא לא נוגע אליהם ישירות, חזון בדמות תרומה לקהילה, למדינה, ערכים דתיים ועוד.אם מורה רוצה 

באופן גלוי  להפוך למשמעותי, עליו להיות אכפתי, לתת יחס אישי לתלמידים, ולא להתבייש להגדיר

 ". ערכים ומטרות אישיות

וככל שהמורים ייקחו חלק  לבד, אלא אף למורים.אנו מאמינים כי עיצוב זהות אינו שייך לתלמידים ב

 משמעותי בעיצוב הזהות ועיצוב החלל, גם התלמידים יירתמו לתהליך זה. 

 

 התחום הארגוני:

צוותי חינוך, תרבות ישראל ואומנות יפעלו יחד ויקיימו  -התווית שיתופי פעולה בין צוותים שונים בבית הספר

מפגשים משותפים בבית הספר וכן במרחב הוירטואלי, על מנת לקדם יצירת תוצר משמעותי ואסתטי יחד 

 עם התלמידים בכיתות. 

בית הספר ייאלץ להגמיש את "חשיבה" כי יורם הרפז טען במאמרו "לקראת הוראה ולמידה בקהילת 

המבנה שלו )ויש שיאמרו כי "בית ספר גמיש" זו סתירה בגוף המושג( ולהתאים עצמו לצרכים המיוחדים 

תחומית -אנו מאמינים שלמידה רב ."של הלומדים ולתפישות חדשות, "כאוטיות" יותר, של למידה והוראה
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לתחום, שהרי  הלומדיםחיבור טוב יותר של  וכמו כןשל תחום מסוים תאפשר העמקה באותו התחום 

 התלמידים יוכלו להתחבר לתחום זה מתוך קרבה לתחום האומנות, לתחום השירה, הכתיבה ועוד. 

 

 :ערכי -חינוכי -התחום הלימודי

למידה משמעותית מחברת את הלומדים אל החומר הנלמד באופן קוגניטיבי ורגשי. בבסיס תכנית זו עומד 

ההומניסטיים המגוון שמתוכו יבחרו התלמידים את הערכים המנחים אותם, בתוך מהלך  הערכים עולם

בתהליך הלמידה הן ברמת התוכן  מעורבותעבורם )דמויות הנבחרות על ידם( ובאמצעות  רלוונטילמידה 

 )מחקר וכתיבה על הדמויות( והן ברמה הפיסית )עיצוב המרחב(. 
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 מתווה התכנית בשנתון ז':

 התכנית תתבצע במספר שלבים: 

 ספטמבר:

עד כמה התלמידים מרגישים שייכות לבית הספר? מה החשיבות של  חשיפה למושג "שייכות למקום":

 ( 1תחושה זו? )נספח 

מה הופך  -התלמידים ייחשפו למושג ויפתחו רעיונות שונים באשר לשאלה חשיפה למושג "דמויות מופת":

למשמעותי, לדמות מופת? נדון בהשפעותיהם של אישים שונים על סביבתם, על החברה בה הם חיו או  אדם

 (2חיים, ובשאלה האם ובאיזה אופן השפעה זו נותרת גם עבור הדורות הבאים. )נספח 

 אוקטובר:

בני בבסיסו של עולם זה עומדת התפיסה לפיה  חשיפה למושג "דמות מופת" ולעולם הערכים ההומניסטי:

האדם כולם נולדו בעלי סל זכויות בסיסי. אלו הן הזכויות הטבעיות, איתן נולד כל אדם כפי שנולד עם 

איברי גופו. זכויות אלו: הזכות לחירות, הזכות לשוויון, הזכות לכבוד, הזכות לקניין, הזכות להליך הוגן, 

 (. 3שיפה בנושא זכויות האדם )נספח כל אלו יוצגו בפני התלמידים במהלך שיעור ח  -הזכות לחיים וביטחון

 נובמבר:

במהלך שיעורים בכיתה התלמידים ייחשפו לדמויות שונות, וידונו   בחירת דמות מופת באופן אישי:

בשאלה אילו ערכים קידמה כל דמות מן הדמויות. מטרת חשיפה זו היא להכיר לתלמידים דמויות שאינם 

תן לחבר דמות לערך: כיצד מעשיה של הדמות קידמו ערך מכירים בהכרח, תוך הדגמה על האופן בו ני

 (4כלשהו? )נספח 

בסיום תהליך זה כל תלמיד יבחר דמות אליה הוא מתחבר, תוך הבנה שעליו לזקק את הערכים העולים 

 (. 5מתוך פועלה. כל תלמיד יכתוב עבודה על הדמות אותה בחר, על פי מחוון )נספח 

 דצמבר:

התלמידים יציגו את עבודותיהם בפני חבריהם לכיתה, תוך התייחסות  כיתתי:בחירת דמות מופת באופן 

לפועלה של דמות והערכים אותם קידמה. הכיתה תבחר בהצבעה דמוקרטית את הדמות המייצגת את 

 הערכים אליהם מתחברים תלמידי הכיתה. 

 פברואר:-ינואר

-במסגרת הבית ספרית, בית הספר גלים רואה לנגד עיניו את החשיבות שבלמידה בין יצירה כיתתית:

 כולם נלמדים בבית הספר במסגרות שונות  -תחומית. בשילוב עם מקצועות האומנות, הצילום והעיצוב

 

בכל שכבות הגיל, ייצוג תלמידים מכל כיתה יחד עם צוות בית הספר יביאו לביטוי באופן יצירתי את 

 מבפנים ומבחוץ.  -הנבחרת והערכים אותם היא מייצגת באופן ויזואלי בכיתות הדמות
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 מאי:

כחלק מהחשיבות שרואה בית הספר בחיבור שבין המתרחש בבית הספר לבין  בית הספר והקהילה:

הקהילה, במסגרת מסיבות הסיום של השנתונים יוצגו העבודות שכתבו הילדים וכמו כן היצירות 

להורי בית הספר. כמו כן יועלו תמונות של תהליך העבודה וכן של התוצרים לרשתות במרחבים הכיתתיים 

 החברתיות. 

 

 מתווה התכנית בשנתון ס"א שסיים את לימודיו בשנת תשע"ח:

: תכנית "לומדים להקיר" החלה כפיילוט בשנתון שסיים את לימודיו בביה"ס בסוף שנת תשע"ח. רקע

היה ספרות ובמסגרתו בחרו התלמידים/ות יוצרים ויוצרות מתחום הנושא שנבחר עבור מבנה השנתון 

 הספרות שפעלו או פועלים במרחב הארצישראלי. אופן העבודה היה כדלקמן: 

 הצוות החינוכי שליווה את התכנית ערך רשימה של אנשי  - הערכות מוקדמת של הצוות החינוכי

ם כמו למשל: תקופת כתיבה, נושאי ספרות משפיעים וחילק אותם לזוגות על פי מאפיינים דומי

כתיבה וכד'. חשוב לציין, שבקביעת הרשימה ההתחלתית, שם לו הצוות למטרה ייצוג הולם של 

הספר חרט -תרבותיות שבית-מגוון מגזרים, כמו: מגדר, עדה ולאום. זאת, מתוך הלימה לערך הרב

 על דגלו.

 ות מכל כיתה. תלמידים/ות שלקחו צוות החשיבה מנה נציגים/ות מתנדבים - גיוס צוות חשיבה/

 חלק בצוות החשיבה קבלו בונוס לציון ההערכה החלופית בספרות.

 את צוות החשיבה פגשנו אחת לשבוע, כאשר בכל פעם הצגנו בפניו זוג יוצרים  - קרב"-מפגשי "דו

עו ושתי יצירות של כל אחד/ת משני היוצרים. התלמידים/ות קיימו דיונים ערים על היצירות והבי

קרב ספרותי", כאשר -את דעתם ופרשנותם באופן חופשי. בסוף כל מפגש שכזה, ערכנו "דו

התלמידים/ות התבקשו לבחור איזה יוצר מבין השניים הם משאירים ברשימה ומאיזה הם 

"נפרדים". הבחירות נעשו באופן חשאי, כאשר כל תלמיד/ה כתב/ה את בחירתו/ה על גבי פתק 

 לנו מספר יוצרים, כמספר הכיתות בשנתון.אנונימי. כך, עד שהיו 

 לאחר שגובשה הרשימה של כל היוצרים, הכין צוות החשיבה פלקט על כל  - בחירות בשנתון

יוצר/ת. כל פלקט כלל מידע אינפורמטיבי על היוצר/ת, תמונה של היוצר/ת ומספר יצירות פרי 

תורה, נכנסה לסיור מודרך על עטו/ה. את הפלקטים תלינו בתוך אחת מכיתות השנתון. כל כיתה ב

היוצרים, כאשר את הסיור העבירו תלמידי/ות צוות החשיבה )כעת כבר ניתן היה לכנות אותם 

צוות הנהגה(. לאחר הסיור, התבקשו כל תלמידי/ות השנתון לבחור שני יוצרים שהיו מעוניינים 

 שם יוצר/ת אחר/ת. שכיתתם תיקרא על שמם. על פי בחירות התלמידים/ות, נקראה כל כיתה על 

 כיום ניתן לראות מחוץ לכל כיתה בשנתון  - תליית שלטים עם היוצר/ת הנבחר/ת מחוץ לכל כיתה

 שלט, שעליו מתנוסס שמו/ה של היוצר/ת, פרטים ביוגראפיים ויצירה אחת לדוגמא. 
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 מתווה התכנית בשנתון י' שנת תשע"ט

מותג על ידי השנתון שקדם לו. מחד גיסא, רצינו ליצור שנתון י' החדש, נכנס לאותו הבניין שכבר  רציונאל:

המשכיות ולעביר את הכיתות הממותגות לשנתון החדש כמעין "ירושה" מהשנתון הקודם. מאידך גיסא, 

חשוב היה לנו להעמיק את תחושת השייכות של השנתון החדש במבנה ולאפשר גם לו בחירה. התכנית 

 בשנתון זה פועלת במספר שלבים:

 :נובמבר -בר אוקטו

צוות ספרות יחשוף כל כיתה ליוצר/ת שעל שמו/ה קרויה הכיתה. החשיפה כוללת היכרות עם  - חשיפה

היוצר/ת ופועלו/ה וכן למידה של שני טקסטים פרי עטו/ה. למידת היצירות מהווה חלק מלימודי ההערכה 

 החלופית שהתלמידים עושים השנה במקצוע ספרות. 

צירות, יתבקשו תלמידי/ות כל כיתה לבחור מספר שורות מתוך הטקסטים. לאחר לימוד הי - בחירה

 הטקסטים הנבחרים יעטרו בהמשך את קירות מבנה השנתון.

 ינואר: -דצמבר 

נציגים מכל כיתה יעברו סדנא עם המורה לעיצוב, שבה הם יעצבו את הטקסט  - עיצוב ויזואלי של הטקסט

 קסט, יחד עם העיצוב הוויזואלי, יודבקו על גבי קירות המבנה.הנבחר באופן ויזואלי )לוגו / כרזה(. הט
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 נספחים

 : מערך שיעור בנושא חיבור למקום: 1נספח 

 מערך לשעת חינוך בנושא שייכות
 

 מטרות: 

 התלמיד יברר שאלות חשובות בנוגע לשייכות שלו לבית הספר גלים.  .1
 בגלים".  בחירת קבוצה שרוצה לקחת חלק בפרויקט "לומדים להקיר .2

 מהלך: 

  ?המורה שואל את התלמידים: לאילו מקומות בחייכם אתם מרגישים שייכים 
 )כותב את התשובות על הלוח( 

  ?מה גורם לכם להיות שייכים למקומות אלה 

  ?באילו דרכים לדעתכם ניתן לייצר שייכות למקום 

 לענות על השאלות המורה יבקש מהתלמידים להיכנס לקישור לגוגל פורמס מהטלפונים שלהם ו
 הבאות: 
o 10עד  1-כמה אתם מרגישים שייכים לכיתה מ ? 
o  ?כמה אתם מרגישים שייכים לשנתון 
o  ?כמה אתם מרגישים שייכים לכפר גלים 

 הנתונים יוצגו על הלוח. 

  ?מה לדעתכם מייצר את ההבדל בין המספרים 

  המורה יציג לתלמידים את חזון בית הספר ואת הערכים המובילים: מצוינות, כבוד, סובלנות
 ושייכות. 

  ?עם מה מבין השלושה אתם מרגישים שאתם הכי מזדהים בהקשר של בית הספר גלים? מדוע 

  ?עם מה אתם לא חשים הזדהות? מדוע 

 ין הצורך בהעמקת השייכות המורה יציג את תוכנית "לומדים להקיר בגלים" ויקשר בינה לב
לכיתה/לשנתון/לבית הספר, בדגש על כך שהתוכנית מאפשרת בחירה והשפעה של התלמיד על חזות 

השנתון ואופיו. כמו כן יקשר המורה בין התוכנית לבין עיקרון הרב תרבותיות המופיע בחזון בית 
 הספר. 

  עוד חוזר ומתחולל הפלא"

 , בחברת אחי ואחיותי

 , של רגעים כאלהבזכותם 

 . שאשא עד סוף ימי
  אור וחום רק הם נותנים לי כח

 . לקראתם הלב ניפתח

  - לא אוכל, גם אם ארצה לשכוח

 ". עד עולם אני שייך

 אהוד מנור
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 : שיעור חשיפה בנושא דמויות מופת: 2נספח 

 רציונל ומטרות:

בחודשיים הראשונים ללימודים )עד חודש נובמבר( יכינו התלמידים במסגרת שיעורי תרבות ישראל וחינוך 

את הפרק האחרון בעבודת השורשים שלהם. בסופו של תהליך זה לכל תלמיד יהיה פרק כתוב על דמות אותה 

 בחר לחקור, כשכותרת העל לכל העבודות היא נושא "זכויות אדם". 

נים )כשני שיעורים( ייחשפו התלמידים לרעיון הכללי ולמספר דמויות אותן יביא המורה, בשיעורים הראשו

וכמו כן יתבקשו לבחור דמויות מתוך עולמם. לאחר תהליך מחקר קצר ושטחי, התלמידים יבחרו דמות 

 שמעניינת אותם, ופעולותיה ומורשתה קשורות בנושא זכויות האדם. 

 על הדמות יבצעו התלמידים עבודת מחקר על פי הנחיות שיינתנו להם. 

בסוף עבודת המחקר, סוף חודש נובמבר, תיבחר ועדה בכל כיתה שתבחר את ארבע או חמש העבודות 

המובילות על פי קריטריונים מוסכמים. בכל כיתה יתבצעו בחירות על דמות, והדמות הנבחרת היא ש"תדבר" 

 בפנים ומבחוץ. מ -את קירות הכיתה

ינואר, במסגרת שיעורי חינוך ועל פי הצורך והאפשרות בשעות נוספות, יתבצע -במהלך חודשים דצמבר

תהליך קישוט הכיתות: כרזות, משפטי מפתח ותמונות רלוונטיות לדמות ולנושא העל יקשטו את קירות 

 הכיתה. 
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 שיעור פתיחה : 

 חלק א':

 עליה מופיעים שמות ואחת עליה לא מופיעים שמות. אחת  -התלמידים יקבלו שתי מפות

מה היא דרך במפה? מה ההבדל בין דרך ראשית לדרכים צדדיות? כיצד ניתן לקשר דרך במפה לדרך שאנו 

 כבני אדם, כחברה, כמדינה? -בוחרים בחיינו

 הביטו במפה המלאה. 

 אילו דמויות אתם מכירים? מה אתם יודעים עליהן? 

 שאינכם מכירים. האם שמה או התמונה מספרים לכם משהו על אותה דמות?הביטו בדמות אחת 

 הביטו ברחובות שאינם מסמלים דמות. מה משמעותם? 

 

 משימה בזוגות: 

 מצד ימין.  8קראו בספר "חיים בתוך סיפור" את ההגדרה לדמות מופת המופיעה בעמ' 

 בו:בחרו דמות אחת מתוך המפה המלאה, בצעו עליה חיפוש בגוגל וכת

 מדוע בחרתם בדמות זו .א

 משהו חשוב שדמות זו עשתה ומשהו חשוב שהשאירה אחריה/תשאיר אחריה .ב

 מה הערכים שמייצגת הדמות שבחרתם .ג

 כיצד הערכים הללו מתבטאים בחייכם .ד

 

 חלק ב':

 כל מה שמשמעותי עבורו.  –כל תלמיד ימלא את המפה הריקה שברשותו בדמויות, ערכים, שמות מקומות 

 יבחר דמות אחת מהדמויות שמילא בעצמו, יבצע חיפוש גוגל קצר ויכתוב:כל תלמיד 

 מדוע בחרתם בדמות זו .א

 משהו חשוב שדמות זו עשתה ומשהו חשוב שהשאירה אחריה/תשאיר אחריה .ב

 מה הערכים שמייצגת הדמות שבחרתם .ג

 כיצד הערכים הללו מתבטאים בחייכם .ד

ה לבין דמות שהבאתם אתם? ייתרונות וחסרונות דיון במליאה: מה ההבדל בין לחקור דמות שהביאה המור

 בכל אפשרות?
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 המפות: 
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 : נושא זכויות אדםב: שיעור חשיפה 3נספח 

 זכויות אדם ודמויות מופת -שיעור חשיפה

מפה מלאה וריקה של דמויות מופת, ומגיע אחרי  -*שיעור זה מבוסס על שיעורים קודמים בנושא דמויות

 העיסוק בדמויות.

 

 נתחיל מדיון במליאה: 

 מה שמעתם על זכויות אדם?

 מה אתם יודעים לומר על זה?

 נרשום מושגים שנאמרים על הלוח. 

 

נראה לילידים סרטון בנושא, המשימה שלהם תוך כדי צפייה: חשבו על משפט או שניים שהם משמעותיים 

 בעיניכם. 

 

 דקות( 10קישור לסרטון: )כ 

https://www.youtube.com/watch?v=1enq3SeuTLc&t=62s 

 

 נרשום על הלוח משפטים שהילדים זוכרים מהסרטון. 

 נשאל: זכויות אדם נקראות גם זכויות טבעיות. מדוע לדעתכם?

 

 ננסח הגדרה לזכויות אדם:

 

 זכויות אדם:

אדם נולד איתן באופן טבעי, כפי שנולד עם אברי גופו. לפי תפיסה זו, כל אדם  נקראות גם זכויות טבעיות, כי

 שנולד בעולם, נולד עם סל זכויות שהן שלו ולא ניתן לקחת אותן ממנו:

 הזכות לחיים וביטחון )בלעדיה לא יוכלו שאר הזכויות להתקיים(

 , מינו וכולי(הזכות לשוויון )כל אדם נולד עם זכויות שוות, לא חשוב מה צבע עורו

 הזכות לחירות )החופש להביע עמדה, חופש המחשבה, חופש דת, חופש תנועה...(

https://www.youtube.com/watch?v=1enq3SeuTLc&t=62s
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 הזכות לרכוש פרטי -כות לקנייןזה

 הזכות להליך משפטי הוגן

 הזכות לכבוד

 

 )*בשלב זה, לדעתי מספיק לעסוק בשלוש הזכויות הראשונות: חיים וביטחון, שוויון, חירות(

 

 , נשאל בכיתה:לאחר שהגדרנו זכויות אדם

 האם נתקלתם פעם במקרה שזכויותיו של מישהו נפגעו?

חשבו על מקרים אישיים, לא רק רצח רבין וכולי: פעם נתקלתם במקרה בו לעגו לילד כי הוא 

 רוסי/אתיופי/ערבי? כי לא יודע את השפה? כי הוא שונה?

 

 

 נחזור לעניין הדמויות: 

הסתכלו במפות הריקות שמילאתם בשמות של דמויות. האם חלקן קשורות לדעתכם בנושא זכויות אדם? 

 באיזה אופן? 

 חשבו בזוגות על דמויות שמשפיעות בנושא. 

למשל: יוטיוברים שמקדמים זכויות אדם, נטע ברזילי כמקדמת  -)בשלב זה הילדים הביאו דמויות מעולמם

 (. זכויות של שונים בחברה וכולי

 בסיכום השיעור נרשום על הלוח את כל הדמויות שעלו, כדי שלילדים יהיה מאגר גדול. 

נבקש מהם לשיעור הבא: הביאו שתי אפשרויות לדמויות שמעניינות אתכם ומקדמות או קידמו נושא זכויות 

רות אדם. זו יכולה להיות דמות מהמשפחה, מהארץ או מהעולם. הסבירו על שתי הדמויות איך הן קשו

 לזכויות אדם. 

בשיעור הבא אבקש מהילדים לבחור אחת משתי הדמויות, אחלק הנחיות ומחוון לכתיבת הפרק )אשלח לכם 

 בראשון( ואתן לילדים להתחיל בכיתה את החיפוש והכתיבה, על מנת שאוכל לכוון אותם. 

 

דפסים איתם יוכלו לעבוד במקרה ולילדים רבים לא תהיה גלישה בטלפון, אבקש שיביאו מהבית חומרים מו

בכיתה. עבודת ההקלדה וחלק מהכתיבה יתבצעו בבית, אך אני ממליצה לכוון את הילדים ולעזור בכיתה עד 

 כמה שניתן. 

 

 בהצלחה לכולם!
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 : מערך שיעור בנושא דמויות שונות המייצגות ערכים דומים. 4נספח 

 

 ן. הזכות לחינוך, ערך השוויו –הלל הזקן ומלאלה יוסופאזי 

 נקרא יחד שני סיפורים על דמויות שונות: 

 הלל הזקן על גג בית המדרש: 

ן לְ  ְציֹו ָהָיה נֹותֵּ ר ִבְטַרָפִעיק. חֶׁ ה ּוִמְשַתכֵּ ְבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה עֹושֶׁ ן, שֶׁ ל ַהָזקֵּ ית ַהְִִּדָרש ָאְמרּו ָעָליו ַעל ִהלֵּ ר בֵּ שֹומֵּ

ְציֹו ְלַפְרָנָסתֹו ּוְלַפְרנָ  ס; ָעָלה ְוחֶׁ ית ַהְִִּדָרש ִלָכנֵּ ר בֵּ ר ְולֹא ִהִניחֹו שֹומֵּ יתֹו. ַפַעם ַאַחת לֹא ָמָצא ְלִהְשַתכֵּ י בֵּ ַסת ַאְנשֵּ

י ֱאֹלִהים ַחִיים ִמִפי ְשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון. ָאְמרּו ִיְשַמע ִדְברֵּ י שֶׁ ב ַשָבת : אֹותֹו ַהיְוִנְתָלה ְוָיַשב ַעל ִפי ֲאֻרָבה, ְכדֵּ רֶׁ ֹום עֶׁ

ָעָלה ַעִּּוד ַהַשַחר ָאַמר לֹו ְשַמְעָיה לְ  ג ִמן ַהָשַמִים. ְכשֶׁ לֶׁ ת ָהְיָתה, ְוָיַרד ָעָליו שֶׁ בֵּ ַאְבַטְליֹון: ָהָיה, ּוְתקּוַפת טֵּ

ִציצ ִָּא יֹום ְמֻעָנן הּוא? הֵּ ל, שֶׁ ִאיר ְוַהיֹום ָאפֵּ ם ְוָראּו ְדמּות ָאָדם ָבֲאֻרָבה. ַאְבַטְליֹון ָאִחי, ְבָכל יֹום ַהַבִית מֵּ יהֶׁ ינֵּ ּו עֵּ

ד ַהְִּדּוָר  גֶׁ ג. ְפָרקּוהּו ְוִהְרִחיצּוהּו ְוָסכּוהּו ְוהֹוִשיבּוהּו ְכנֶׁ לֶׁ ה ָעלּו ּוָמְצאּו ָעָליו רּום ְשֹלש ַאִֹּות שֶׁ ה. ָאְמרּו: ָראּוי זֶׁ

ת ַהַשָבת. ל ָעָליו אֶׁ  ְלַחלֵּ

 )מתוך תלמוד בבלי(

 https://agadastories.org.il/node/263הקישור: 

 מה מסופר בסיפור זה על הלל הזקן?

 מה אנו לומדים מכך: מי יכול להיה ללמוד בימיו, ומי לא? 

 מה עשו שמעיה ואבטליון עבורו? מדוע לדעתכם עשו זאת?

 

 מלאלה יוסופזאי: 

 נצפה בכתבה: 

https://www.youtube.com/watch?v=bmIwUGp5obs 

 על מה נאבקת מלאלה? 

 חשבו על נקודות דמיון בין הסיפור של מלאלה לסיפורו של הלל הזקן. 

 אילו זכויות עולות משני הסיפורים? 

 נגדיר: הזכות לחינוך, הזכות לשוויון. 

 )נכתוב הגדרות תוך חיפוש התלמידים באינטרנט(. 

 

 

https://agadastories.org.il/node/263
https://www.youtube.com/watch?v=bmIwUGp5obs
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 : הוראות ומחוון לכתיבת עבודה בנושא דמות מופת. 5נספח 

 בנושא דמויות מופת –כתיבת עבודה

 תלמידים יקרים,

,)בכיתתנו ניתן להגיש אישיתבנושא דמויות מופת.  העבודה הינה עבודה  –לפניכם הוראות להערכת חלופית 

 -באישור בלבד(. העבודה היא חלק מתהליך הלמידה שבו אתם לוקחים בתרבות יהודית עבודה בזוגות, 

ישראלית, בסופו של התהליך יהיה לכם פרק כתוב על דמות אותה בחרתם לחקור, כשכותרת העל לכל 

 . 29/11/2018העבודות היא נושא "זכויות אדם". מועד ההגשה עד

ועדה בכל כיתה שתבחר את ארבע או חמש העבודות  בסוף עבודת המחקר, סוף חודש נובמבר, תיבחר

המובילות על פי קריטריונים מוסכמים. בכל כיתה יתבצעו בחירות על דמות, והדמות הנבחרת היא ש"תדבר" 

 מבפנים ומבחוץ. -את קירות הכיתה

 

דם ישראלית והשפיעה בנושא זכויות א –עליכם לבחור דמות מופת אשר השפיעה / תרמה לתרבות היהודית 

 על פי ההוראות לנ"ל.–ולהרחיב עליה את הלמידה 

העבודה הינה עבודת חקר, על כן בצעו חקירה מקיפה, בחנוובדקו במספר רב של מקורות, ככול שתאספו 

 יותר מידע כך העבודה תהיה יותר מעמיקה.

י. הגישו בתוך , רווח שורה וחצ12עמודים מודפסים. גודל גופן  4-5אורך העבודה –הקפידו על הגשה מכובדת 

 תיקיה חצי שקופה. ערכו שער עם פרטים אישיים )שם התלמיד, כיתה, שם המורה, נושא, שם הדמות(

 

 : להלן ההוראות לעבודה

 בחרו דמות מופת אחת וערכו עליה מחקר וענו על השאלות הבאות  דמות מופת 

 מדוע בחרת בדמות זו ? (1

 כיצד זה בא לידי ביטוי.איך דמות המופת משמשת עבורך דוגמה / מודל,  (2

תעודת הזהות )שם, שם משפחה, שנת לידה, מקום  –פרטים ביוגרפיים על הדמות  -קורות חיים  (3

 לידה, תחום עיסוק ועוד(,יש להוסיף תמונות של הדמות.

 מהי היצירה / פועלו של הדמות, מה טביעת הרגל שהותירה אחריה הדמות אותה בחרת ? (4

 ושא זכויות אדם?כיצד טביעת רגל זו קשורה בנ (5

חברתי, מדיני תרבותי, כמה משפיעה התרומה של הדמות האם הטביעה  –באיזה תחום היא תרמה 

 חותם ?

 מה למדתי מהעבודה, כיצד היא תשפיע על חיי בהמשך? (6
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 מחוון: 

 הערות ניקוד מקסימלי קריטריון

כולל נושא העבודה, שם התלמיד,  5 דף שער

 שם המורה, אסתטי

 2+ 1תשובות על שאלות  20 מבוא

 3+4+5תשובות על שאלות  35 גוף העבודה

 6תשובה על שאלה  35 סיכום

 לכל המאוחר 29/11 5 הגשה בזמן

 

 עבודה נעימה

 תישראלי –צוות תרבות יהודית 

 


